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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), dne 15. června 2012 pod čj. 26 198/2012-30 Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.

..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
ze dne 15. června 2012

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento řád se vydává podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon”) a v souladu s ustanovením čl. 57 Statutu Univerzity Palackého
v Olomouci (dále jen “UP”) jako vnitřní předpis a platí pro studenty UP.
Článek 2
Zřízení disciplinární komise
Disciplinární komise UP a disciplinární komise fakult jsou zřizovány v souladu
s ustanoveními § 13 a § 31 zákona, které upravují i jmenování předsedy a délku funkčního
období. Disciplinární komise jsou šestičlenné.
Článek 3
Jednání disciplinární komise
(1) Disciplinární přestupek studenta projednává disciplinární komise fakulty, na níž je student
zapsán ke studiu. Disciplinární přestupek studenta, který není zapsán ke studiu na žádné fakultě UP, projednává disciplinární komise UP. Disciplinární přestupek studenta, který je zapsán ke studiu na více fakultách UP, projedná pouze disciplinární komise té fakulty UP, jejíhož děkana pověří rektor svým písemným pověřením k podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení podle odstavce 2.
(2) Disciplinární komise UP je svolávána na základě návrhu rektora/děkana, jímž je požadováno projednání disciplinárního přestupku. Návrh na projednání disciplinárního přestupku
(návrh na zahájení disciplinárního řízení) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 69 odst. 1
zákona a musí být zpracován s náležitostmi a v minimálním rozsahu podle metodického pokynu rektora. Student, jehož disciplinární přestupek bude projednáván, je pozván k ústnímu
jednání o disciplinárním přestupku písemně doporučenou listovní zásilkou s dodejkou doru-
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čovanou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to nejméně 14 dnů před termínem zasedání disciplinární komise. Pozvánka musí obsahovat návrh na zahájení disciplinárního řízení
podaný rektorem nebo děkanem ve smyslu § 69 odst. 1 zákona.
(3) Jednání disciplinární komise svolává a řídí její předseda, popřípadě člen disciplinární komise, pověřený rektorem/děkanem.
(4) Disciplinární komise je usnášeníschopná, jestliže se jejího zasedání účastní nejméně dvě
třetiny členů disciplinární komise.
(5) Disciplinární komise přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(6) Disciplinární komise je povinna zjistit rozhodující skutečnosti související s daným přestupkem a umožnit studentovi, jehož disciplinární přestupek je projednáván, aby se k nim
vyjádřil.
(7) Část jednání, v níž disciplinární komise zjišťuje skutečnosti související s daným skutkem,
který je studentovi kladen za vinu jako disciplinární přestupek, a provádí dokazování, je veřejná. Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku je projednáván v neveřejné části jednání disciplinární komise.
(8) Disciplinární komise fakulty předkládá děkanovi (a disciplinární komise UP rektorovi)
návrh rozhodnutí o disciplinárním přestupku, a to:
a) návrh na vydání rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek ve smyslu § 65
odst. 1 zákona, jestliže se při projednání disciplinárního přestupku komisi podařilo
prokázat spáchání přestupku, který je studentovi v návrhu na zahájení disciplinárního
řízení kladen za vinu jako disciplinární přestupek,
b) návrh na vydání rozhodnutí o upuštění od uložení sankce, jestliže se při projednání
disciplinárního přestupku komisi podařilo prokázat spáchání přestupku, který je studentovi v návrhu na zahájení disciplinárního řízení kladen za vinu jako disciplinární
přestupek, ale samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě,
c) návrh na vydání rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení, jestliže se při projednání disciplinárního přestupku komisi nepodařilo prokázat, že se student dopustil skutku,
který je studentovi v návrhu na zahájení disciplinárního řízení kladen za vinu jako disciplinární přestupek,
d) návrh na vydání rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení, jestliže se při projednání disciplinárního přestupku komisi podařilo prokázat spáchání skutku studentem, který je mu v návrhu na zahájení disciplinárního řízení kladen za vinu jako disciplinární
přestupek, ale vyšlo najevo, že skutek není disciplinárním přestupkem ve smyslu § 64
zákona, nebo
e) návrh na vydání rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení, jestliže osoba, které je
disciplinární přestupek kladen za vinu, přestala být studentem.
(9) Návrh podle odstavce 8 přijímá disciplinární komise formou usnesení. Disciplinární komise vypracuje rovněž návrh textu rozhodnutí s náležitostmi a v minimálním rozsahu podle metodického pokynu rektora a předloží jej rektorovi/děkanovi spolu s návrhem podle odstavce 8
a protokolem podle odstavce 10.
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(10) O jednání disciplinární komise je veden písemný datovaný protokol, jehož součástí je
návrh na rozhodnutí rektora nebo děkana a návrh textu rozhodnutí s náležitostmi
a v minimálním rozsahu podle metodického pokynu rektora.
(11) Pokud není uvedeno jinak, subsidiárně se užije přestupkový zákon a správní řád v platném a účinném znění.
Článek 4
Přezkoumání rozhodnutí
(1) Při přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení se postupuje podle ustanovení § 68
odst. 4 a 5 zákona.
(2) Rozhodl-li o uložení sankce v případě spáchání disciplinárního přestupku studentem, který není zapsaný na žádné z fakult UP, rektor na základě doporučení disciplinární komise UP,
podává se žádost o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku rektorovi. Rektor
rozhoduje o přezkoumání tohoto rozhodnutí na základě návrhu zvláštní komise, jejímiž členy
jsou prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro vnitřní organizaci a pověřený zaměstnanec právního oddělení UP. Komise se schází na výzvu rektora.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Disciplinárního řád pro studenty UP zaregistrovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 1. února 1999 pod čj. 13 163/99-30.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UP dne
21. března 2012.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webových stránkách UP.

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
rektor

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., v. r.
předseda AS UP
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